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Czech Step by Step 1 / Krok za krokem 1 
6. lekce: Famous people / Slavní lidé 
Slovníček 
 
[* indicates that the word is to be learned for recognition only:  you need to know what it means in English, but you 
won’t be asked to spell it in Czech or use it actively; SpCz means Spoken Czech] 
 

Nouns / Substantiva 
boty (pl): shoes; boots 

člověk (pl: lidé): person (people) 

jazyk: language 

*kapela: band 

karta: card 

*knír: moustache 

kontinent: continent 

*koňak: cognac 

*král: king 

most: bridge 

odpoledne (n): afternoon 

písnička: song 

stát: state; country 

turista (m): tourist 

univerzita: university 

země (f): country 

 

 Countries / Země  Nationalities / Národnosti 

 Amerika    Američan / Američanka / Američané (SpCz: Američani) 

 Anglie    Angličan / Angličanka / Angličané (SpCz: Angličani) 

 Česká republika   Čech / Češka / Češi 

 Čína    Číňan / Číňanka / Číňané 

 *Dánsko    *Dán / Dánka / Dánové 

Francie (f)   Francouz / Francouzka / Francouzi 

Itálie (f)    Ital / Italka / Italové 

Japonsko   Japonec / Japonka / Japonci 

Německo   Němec / Němka / Němci 

Polsko    Polák / Polka / Poláci 

Rusko    Rus / Ruska / Rusové 

Slovensko   Slovák / Slovenka / Slováci 
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Španělsko   Španěl / Španělka / Španělové 

Švédsko: Sweden   Švéd / Švédka / Švédové 

 

Adjectives / Adjektiva 
bankovní: bank    Adjectives of nationality 

kvalitní: of high quality   americký italský  německý 

lehký: easy     britský  ruský  polský 

neobvyklý: unusual   český  španělský slovenský 

*pověřčivý: superstitious   čínský  švédský 

religiózní: religious   francouzský *dánský 

slavný: famous    *indický  japonský 

 

Verbs / Slovesa 
hledat (hledám, hledáš... hledal) + acc; to look for someone or something 

*měřit (měřím, měříš...; měřil): to measure 

narodit se (narodil se): to be born 

nosit (nosím, nosíš...; nosil) + acc: to wear something regularly 

plánovat (plánuju, plánuješ...; plánoval) + acc: to plan something 

potřebovat (potřebuju, potřebuješ...; potřeboval) + acc: to need someone or something 

slyšet (slyším, slyšíš...; slyšel) + acc: to hear someone or something 

*stavět (stavím, stavíš...; stavěl) + acc: to build something 

*začínat (začínám, začínáš...; začínal): to begin 

zpívat (zpívám, zpíváš...; zpíval) + acc: to sing something 

žít (žiju, žiješ...; žíl): to live 

 

 Irregular past tense forms 

 číst (to read):  četl   NB:  Verbs in -át tend to shorten the vowel 

chtít (to want):  chtěl    spát ~ spal; psát ~ psal... 

jíst (to eat):  jedl      but...:  hrát ~ hrál! 

jít (to go by foot):  šel, šla, šli 

 mít (to have):  měl 

 moct (can, to be able to):  mohl 

 umřít (to die):  umřel 

 

Adverbs / Adverbia 
*brzo / brzy: early    Adverbs of language 

často: often     americky, anglicky 



	   3	  

dlouho: for a long time    britsky 

hodně: much; many    česky 

který...: who..., which..., that...   čínsky 

moc (SpCz): much; very    *dánsky 

nakonec: finally, in the end   francouzsky 

naposled: for the last time    italsky 

nedávno: recently     japonsky 

nejdřív: at first     německy 

pak... (SpCz): then...    polsky 

poprvé: for the first time    rusky 

potom...: then...     slovensky 

poslední: last     španělsky 

později: later     švédsky 

předevčírem: the day before yesterday 

strašně: really; terribly, awfully 

včera: yesterday 

večer: in the evening 

velmi: very 

vlastně: really, actually 

 

Prepositions / Prepozice 
*po + loc: after something 

pro + acc: for someone or something 

 

Questions / Otázky 
Kdo je to?: Who is that? 

Kdo to byl?: Who was that? 

Kdy žil / žíla?:  When did s/he live? 

Kdy se narodil / narodila?: When was s/he born? 

Co dělal / dělala?: What did s/he do? 

Proč je slavný / slavná?: Why is s/he famous? 

Jaký byl /Jaká byla?:  What was s/he like? 

Kdy umřel / umřela?: When did s/he die? 

Jaký měl / měla život?  What kind of life did s/he have? 

Jak ses měl / měla?:  How have you been? 

Jak to dopadlo?:  How did it turn out? 

Co se stalo?: What happened? 
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Zapomněl / Zapomněla jsem (, že...):  I forgot (that...) 

 

Expressions / Výrazy 
a pak...: and then... 

minulý rok: last year 

minulý týden: last week 

něco: something 

o víkendu: on the weekend 

v roce...: in the year... 

včera večer: yesterday evening; last night 

 

For review / Na opakování 
On our Czech Grammar website, read and study the pdf for the Past Tense. 

 

 

 


